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„KRÓLUJ NAM, CHRYSTE!”
MODLITEWNIK CZCICIELI CHRYSTUSA KRÓLA
opracowanie Ks. Marek Chmielewski, Opole 2016, ss. 475
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka,
został zwieńczony w naszej Ojczyźnie uroczystym Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Proklamacja tego aktu miała miejsce
w sanktuarium miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, dnia 19 listopada 2016 roku, a więc w przeddzień zakończenia Roku Miłosierdzia, które przypadało w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Było to zarazem zamknięcie obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski. Tej wyjątkowej, historycznej uroczystości przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, przy
udziale przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski, Prezydenta RP Andrzeja
Dudy, przedstawicieli obu izb Parlamentu i Rządu oraz wielotysięcznej rzeszy
pielgrzymów, którzy przybyli z całego kraju.
Konferencja Episkopatu Polski w oparciu o kilkuletnią pracę Zespołu do spraw
Ruchów Intronizacyjnych i rozeznanie działania Duch Świętego, które wyrażało
się w pragnieniu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana przez oddolne ruchy kościelne,
uznała za właściwe, aby zwieńczeniem obydwu wielkich jubileuszy w Polsce
było proklamowanie aktu uznania królewskiej władzy Chrystusa w narodzie polskim.
Z okazji tej wyjątkowej uroczystości został wydany modlitewnik czcicieli
Chrystusa Króla noszący tytuł Króluj nam Chryste!, opracowany przez ks. Marka
Chmielewskiego w ramach prac wspomnianego Zespołu do spraw Ruchów
Intronizacyjnych. Modlitewnik, zaopatrzony w imprimatur biskupa opolskiego
Andrzeja Czai, wydało Wydawnictwo Świętego Krzyża w Opolu.
Trzeba zauważyć, że wydanie modlitewnika zbiegło się z obradami Polskiego
Stowarzyszenia Teologów Duchowości, które odbywało swój doroczny zjazd
w krakowskich Łagiewnikach, w dniach 17-18 listopada 2016 roku. Z tej racji
dziełko to trzeba uznać za wyjątkowy dar, nie tyko ze względu na zaistniałe
historyczne okoliczności, ale również dlatego, że jest ono jednym z przejawów
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przełożenia akademickiej teologii duchowości na wymiar pobożnościowy i duszpasterski.
Modlitewnik został wydany bardzo starannie, w wygodnym, kieszonkowym
formacie A6. Na czerwonej skóropodobnej, półtwardej okładce umieszczono
tytuł zapisany złoconymi literami: Króluj nam Chryste! Modlitewnik czcicieli
Chrystusa Króla. Choć książeczka liczy aż 475 stron, to jednak zastosowanie
cienkiego, lecz mocnego papieru sprawia, że jest ona bardzo wygodna w użyciu:
nie jest ciężka, prawie mieści się w dłoniach, tak więc można ją mieć w zasadzie
stale przy sobie i otwierać w każdym czasie, aby modlić się i oddawać hołd
Chrystusowi Królowi. Byłoby dobrze, gdyby niepodważalne walory estetyczne
modlitewnika dodatkowo móc wzmocnić szatą graficzną, zamieszczając w tekście – na przykład – odpowiednie wizerunki Chrystusa Króla lub inne ilustracje,
korespondujące z treścią dziełka.
Modlitewnik składa się z sześciu rozdziałów, poprzedzonych przedmową
i wprowadzeniem. Zamyka go aneks, w którym zamieszczono oficjalny komentarz do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla, zatwierdzony
przez Konferencję Episkopatu Polski. We wstępie do każdego rozdziału zamieszczono krótkie cytaty z Magisterium Kościoła, będące pewnego rodzaju komentarzem do przestawianych treści.
W przedmowie biskup opolski, Andrzej Czaja, który przewodniczył Zespołowi do spraw Ruchów Intronizacyjnych, wyraził pragnienie, aby modlitewnik
służył do wzrostu żywej i dojrzałej wiary, która ma doprowadzić każdego chrześcijanina do uznania powszechnego i wiecznego panowania królestwa Bożego
oraz do rozwoju zdrowego kultu Chrystusa Króla w Polsce. Opolski pasterz przypomniał, że prawda wiary o królewskiej godności Chrystusa od samego początku
jest obecna w Kościele. Natomiast treść modlitewnika stanowi odzwierciedlenie
tej biblijnej i wielowiekowej wiary chrześcijan, którą należy stale pogłębiać
i ożywiać.
We wprowadzeniu redaktor modlitewnika przywołał fragment listu pasterskiego biskupów polskich, odczytanego 16 października 2016 roku we wszystkich kościołach, w którym wyjaśniono, że akt przyjęcia Chrystusa za Króla jest
przede wszystkim aktem wiary i modlitwy. Ma on przyczynić się do przywracania należnego królewskiego panowania Chrystusa w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Ściśle biorąc, nie jest on aktem intronizacji Chrystusa, czyli
nadawania Mu władzy królewskiej i ogłoszenia Go Królem, gdyż taką godność
jako Król królów i Pan panów (por. Ap 19, 16) posiada sam z siebie. Chodzi
zatem o kształtowanie wewnętrznej, duchowej postawy chrześcijanina, która
przyzwala na panowanie Chrystusa w jego życiu osobistym, zawodowym i społecznym oraz wyraża pragnienie nadejścia królestwa Bożego. Modlitewnik został
przygotowany właśnie jako pomoc w rozwijaniu i osiągnięciu takiej postawy
duchowej.

Recenzja: „Króluj nam, Chryste!”. Modlitewnik czcicieli Chrystusa Króla
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Układ jego treści uwzględnia i prezentuje wielowiekowe doświadczenie biblijne, patrystyczne, liturgiczne i pobożnościowe Kościoła. Zawiera więc bardzo
bogaty materiał zarówno do osobistej, jak i wspólnotowej modlitwy. Ze szczególną wdzięcznością modlitewnik winien być przyjęty przez środowiska, których
duchowość podporządkowana jest osobistemu i społecznemu przyjęciu Chrystusa za Króla oraz zaangażowaniu w rozszerzanie i budowanie królestwa Bożego
w świecie. Oprócz dynamicznych ruchów intronizacyjnych należą do nich między innymi instytuty świeckie życia konsekrowanego, które – jak uczył święty
Jan Paweł II – „poprzez syntezę świeckości i konsekracji, która jest ich cechą
specyficzną, zamierzają przepajać społeczeństwo nowymi energiami Królestwa
Chrystusowego, dążąc do przemiany świata mocą Błogosławieństw” (VC 10).
Część pierwsza modlitewnika zawiera bogaty wybór tekstów biblijnych ze
Starego (61 cytatów) i Nowego Testamentu (121 cytatów), mówiących o królowaniu Mesjasza ‒ Chrystusa oraz wybrane teksty z pism ojców Kościoła odnoszące się do Chrystusa Króla i Jego panowania, między innymi świętego Justyna,
Tertuliana, świętego Jana Chryzostoma i świętego Augustyna.
Drugą część stanowią teksty liturgiczne na uroczystość Chrystusa Króla,
zaczerpnięte z Liturgii godzin i formularza Mszy Świętej.
Trzecia część omawianego dziełka zawiera szereg modlitw do wspólnego
oraz indywidualnego odmawiania. Otwiera ją Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, a kończy zbiór propozycji aktów strzelistych. Znalazły się
tu także znane litanie do Serca Pana Jezusa i kilka wersji litanii do Chrystusa
Króla.
W czwartej części zamieszczono teksty rozważań odnoszących się do poszczególnych tajemnic różańcowych i Drogę Krzyżową, przygotowane przez ks.
Chmielewskiego, a także trzy zestawy pytań do rachunku sumienia opracowane
przez ks. Marka Chmielewskiego i Jana Łopuszańskiego.
Najobszerniejsza, bo licząca około 150 stronic, część piąta to bogaty wybór
tekstów z nauczania Kościoła będący propozycją lektury duchowej. Są w niej
między innymi fragmenty dokumentów papieskich od Leona XIII do papieża
Franciszka, jak również cytaty z dokumentów Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła katolickiego. W całości zamieszczono encyklikę Piusa XI pod
tytułem Quas primas (z 11 grudnia 1925), która stanowi stanowi magna charta
kultu Chrystusa Króla Wszechświata. Częste wytłuszczenia pojedynczych zdań
czy niewielkich fragmentów tekstu, pojawiające się w tej części modlitewnika,
podobnie jak w części pierwszej, eksponują najbardziej nośne stwierdzenia dotyczące idei Chrystusa Króla i Jego panowania.
Ostatnią, szóstą część modlitewnika stanowią znane pieśni lub ich wybrane
fragmenty, mówiące o królowaniu Chrystusa lub o królestwie Bożym, ułożone
według poszczególnych okresów liturgicznych. W sumie jest ich czterdzieści.
Przedstawiona w zarysie treść modlitewnika Króluj nam, Chryste!, dobrana
z dużą starannością, jest wieloaspektowa. Odzwierciedla całe bogactwo przesła-
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nia i doświadczenia Kościoła na temat królowania Chrystusa oraz wzrastania
Jego królestwa. Nie jest to więc tradycyjny modlitewnik, podający jedynie gotowe teksty odpowiednich modlitw, lecz ma stanowić źródło i inspirację do podejmowania refleksji teologicznej nad tą prawdą wiary. Modlitewnik, choć jest
związany z dziejowym wydarzeniem Kościoła i narodu polskiego, jakim jest Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, to jednak ze względu uniwersalny charakter prawdy wiary, której dotyczy, może być przyjęty jako bardzo
aktualny w całym Kościele powszechnym. Dlatego inicjatywą godną poparcia
byłoby wydanie modlitewnika Króluj nam, Chryste! w innych językach, na przykład ‒ włoskim, angielskim, niemieckim czy rosyjskim.

